
SRHA September Rundown 2019 

NRHA/SRHA 

Regler och Information 
Information sites  

www.srha.se   www.tphsweden.se/tphshows   www.nrha1.com    

TPH Shows/Facebook SRHA/Facebook 

 

Anmälning options 

Alla anmälningar går endast att göra via Online Anmälan 

FEI är också Online + anmälnings blanket 

Vi kan erbjuda medlemskap, licenser etc. i sekretariatet men det är att föredra att alla ägare/ 

ryttare få sina medlemskap & licenser före showen via www.srha.se eller www.nrha1.com  

 

Veterinär besiktning 

Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2 virus, grundvaccinerade och seden 

vaccinerade en gång per år, 10 dagar före tävling. Hästen måste besiktas varje dag före start. 

Ta med pass, vaccinationer och back number till besiktningen. Hästen kan visas i grimma 

eller huvudlag med träns/stångbett.  

 

Etiska regler 

Följ alla Regler vid alla tidpunkter. SRHA och TPH kommer att upprätthålla dessa regler. 

Paid Warm Up (5 min) börjar klockan 11:30 med ”Drop In” (ingen Back # behöves).  

Vid 15:30 kommer det att finnas 45min paus för fri ridning + drag, därefter startar PWU igen 

och avslutas senast kl. 17.30. Double Times kommer endast att tillåtas om det finns tillräckligt 

med tid. Arenan kommer att vara öppen igen efter den SRHA Any Bit Any Age. 

Schooling - Stay on pattern. (Mer än 4 spins är tillåtet) 

Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlingsområdet och ridning på hästar som 

visar hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan återbetalning. 

Efter att du har visat en klass får du inte träna din häst.  

Du kommer att få trav osv för att kyla ner din häst. Vänligen respektera de ryttare och 

hästar som värmer upp för klassen och lämna uppvärmningsarenan så snart som möjligt. 

SRHA och TPH kommer att upprätthålla dessa regler 

 

Ankomst 

Ankomst tidigast tisdag 16:e Sept kl. 15.00. 

Box planer kommer att publiceras på internet före ankomst. 

 

Camping & Logi 

Vänligen visa "Betald" lappen tydligt i din husvagn/lastbil. Följ campingskyltar och vänligen 

parkera snyggt. **OBS endast 220 volt** 

Titta på boendeplatser https://www.osterlen.se/osterlen 
 

If in doubt – Ask ☺ 
 

SRHA and TPH Shows welcome you to the  

2019 September Rundown 

http://www.srha.se/
http://www.tphsweden.se/tphshows
http://www.nrha1.com/
http://www.srha.se/
http://www.nrha1.com/
https://www.osterlen.se/osterlen

